
ttzDe <Ster„
TIJDSCHRIFT VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DACEN IN NEDERLAND

Redacteur:

DALE R. CURTIS

Assistent:

A. D. JONGKEES

1966
"^

66ste JAARGANG

Uitgave
ran de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Nederland

Amersfoortsestraatweg 214, Huizen N.H.



INHOUDSOPGAVE:

A Blz.

Antwerpse Districtsconferentic . . 245

Als wij volmaaktheid verwachten . . 28C

Afscheidsgroet 348

B

Bekering (gedicht) 109

Blijf bij hetgeen de Kerk leert .... 340

E Blz.

Een nieuwjaarsgroct 6

Een overlijdensbericht uit Salt Lake
City 110

Een open brief 110

Eerste Kwartaal Ringconferentie .. 113

Erratum 149

Er werden meer gouden nlaten ge-

vonden 275

Een extra tempelreis 375

Confcrentiesprokkels 19, 6 (febr.-

nr.), 70, 103, 233, 262, 293

D
De vraag van de maand
15, 13 (febr.nr.), 73, 105, 133, 165,

242, 266, 302, 330, 361

Districtsconferentie in Overijssel

(febr.nr.) 20

De tempeldiensten 78, 109

De grootste tragedie 81

De betekenis van waardigheid.... 96

De Antwerpse Districtsconferentie 112

De Kerk en haar doel 140, 175

Districtsconferentie Overijssel .... 142

Districtsconferentie Arnhem 145

De 136e jaarlijkse conferentie .... 148

De Eindhovense Districtsconferentie 171

De Utrechtse Districtsconferentie

178, 341

De O.O.V.-Conferentie 1966 186

De nieuwe Kerk te Amersfoort . . 205

De Kerk van Jezus Christus in

Amsterdam 208

De B.Y.U.-dansgroep 215

De tiende betekent veel voor heel

veel mensen 277

De Haagse Zustershulpvereniging in

actie 314

Derde Kwartaal-Ringconferentie .. 316

De reunie 346

Districtsconferentie te Apeldoorn 376

Genealogie 9, 10 (febr.nr.), 76, 107,

138, 169, 196, 230, 271, 298, 326, 357

Gebeurtenissen in de Zending
29 (febr.nr.), 76, 91, 124, 155,

1G8, 222, 252, 284, 319, 350, 382

God doet nooit voor ons wat wij

zelf kunnen 77

Gedachten van anderen
117, 123, 219, 244, 246, 248

Geboortebeperking geoorloofd? . . 247

H
Het gezinsgebed 7

Hoe oud is de aarde? 17

Het jeugdwerk 25, 87

Het Melchizedekse Priesterschap

15 (febr.nr.), 333

Hoe lang bestaat de mens op aarde? 118

Hij die denkt dat hij het kan .... 192

Het O.O.V.-kamp 312

Heeft de wereld nu ook profeten
nodig? 338

I

Inwijding nieuwe kapel te Amster-
dam 210

K

Korte mededeling 75, 232
Korte verhalen uit „Gospel Ideals"



M Blz. T Blz.

Mutaties in de Hollandse Ring Tragedie of bestemming 365

14, 115, 216, 292 Tweede Kwartaal Ringconferentie 213

Moederdag 137

Maak de kinderen klaar voor be-

vordering 217 U
Uitstapje van de Goudse Z.H.V. . . 249

N
Nogmaals het negervraagstuk .... 202

Naar de Engelse tempel 250

Na de dood . . . wat dan? 310

Nieuwe raadgever aangesteld .... 336

O
Onze Profeet spreekt 3, 3 (febr.-

nr.), 67, 99, 131, 163, 195, 227,

259, 291, 323, 355

O.O.V.-Pinksterconfcrentie 1966 .. 204

Opdat geloof op aarde moge ver-

meerderen 239

Onkreukbaarheid 301

Onderlinge OntwiKkelingsvereni-
ging 309, 349, 381

P

Pasen (gedicht) 102
Profetieën in de Bijbel betreffende

het Boek van Mormon 279

R

Rectificatie 106

S

Standvastigheid 305

Sluiten wij elkander buiten? 384

V
Vierde kwartaalringconferentie 1965 21

Vijfenzestig jaar lidmaatschap .... 116

Verjaardag van de Z.H.V 174

Voormalige presidenten groeten ons 332

Vergadering Genealogische Vereni-

ging 395

Vierde kwartaalringconferentie 1966 369

Van de tafel van de Ringpresident

363, 380

Verslag van de conferentie van het
Groningse district 374

W
Wat eenheid vermag .... (febr.nr.) 17

Weekend naar Dortmund 150

Wij spelen er maar van 152

Wie is een leider? 183

Wat betekent het Priesterschap voor
de leden van Christus' Kerk? .... 269

Wijsheid en „dwars gedoe" 310

Z

Zonnehoek 27, 25 (febr.nr.), 89, 122 220

Zondagsschoolreisje Gemeente
Amersfoort 168

Zoekt niet naar rijkdom ,doch naar
wijsheid 278

Zustershulpvereniging in Rotter-

dam-Noord 337

Z.H.V.-bazar Den Haag, 26 nov. '66 370



-o

8



DE STER
No. 1 JANUARi 1966

*«P II



S>e Ster
VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

OP DE OMSLAG: 66e JAARGANG Nr 1

De Tempel in Engeland INHOUD: Blz.

Een nieuwjaarsgroet 6

Het gezinsgebed 7

Genealogie 9

Mutaties in de Hollandse Ring .... 14

Hoe oud is de aarde? 17

Vierde Ring-kwartaalconferentie van de

Het jeugdwerk 25

Gebeurtenissen in de Zending en de Hol-

landse Ring 29

Redacteur: DALE R. CURTIS, President der Nederlandse Zending

Amersfoortsestraatweg 214, Huizen (N.H.)

Assistent: A. D. JONGKEES
Melvill van Carnbeelaan 54, Driebergen

Correspondent voor de Hollandse Ring: H. Gaster, Hanenburglaan 18, Den Haa£

"De Ster" van de Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen
verschijnt eenmaal per maand.

ABONNEMENTSPRIJS: ƒ 2,50 PER HALF JAAR, ƒ 5— PER JAAR
GIRONUMMER 240615 - T.N.V. NEDERLANDSE ZENDING

AMERSFOORTSESTRAATWEG 214 - HUIZEN N.H

NADRUK VAN DE IN DIT NUMMER
VOORKOMENDE CLICHE'S IS VERBODEN



"De Ster"

ONZE PROFEET SPREEKT

Houden wij

onszelf onbesmet
door President David O. McKay

Wordsworth zeide eenmaal van
Milton: „Uw ziel was gelijk een

ster en woonde afgezonderd". Het
komt mij voor, nadat ik over de

beginselen van het evangelie en de

hoge levensnormen van de Heili-

gen der Laatste Dagen heb nage-

dacht, dat deze mensen „afgezon-

derd wonen", dat zij wel „een

bijzonder volk" moeten zijn. Ik

bedoel niet dat wij geen omgang
met onze vrienden, die niet gelo-

ven zoals wij, mogen hebben, even-

min bedoel ik dat wij eenzijdig be-

horen te zijn; doch als de Kerk
van Jezus Christus van de Heili-

gen der Laatste Dagen moeten wij

toch „afgezonderd wonen".

Maar op welke manier? Jakobus

zegt: „De zuivere en onbevlekte

godsdienst voor God en den Vader
is deze: wezen en weduwen be-

zoeken in hun verdrukking, en

zichzelven onbesmet bewaren van

de wereld". (Jakobus 1 : 27). Het
is in de zin van zich onbesmet

houden van de wereld dat ik zeg

dat de Kerk zich dient te onder-

scheiden, in die zin, dat de kinde-

ren van de Kerk een ster gelijk

zullen zijn: rein.

In het zeer indrukwekkende ge-

bed van onze Heiland zegt Hij,

over de Apostelen sprekend:

„. . . .deze zijn in de wereld.

(Joh. 17 : 11) en voegt er dan

deze betekenisvolle woorden aan

toe: „Ik bid niet, dat Gij hen uit

de wereld wegneemt, maar dat Gij

hen bewaart van den boze" (Ibid.

17 : 15). Dit is in overeenstem-

ming met wat het Boek van Mor-

mon leert, zoals wij dat in het

42ste hoofdstuk van het boek Al-

ma vinden opgetekend en waar
wordt uitgelegd waarom Gods
kinderen in deze wereld zijn, na-

melijk om met de kinderen der

mensen om te gaan, ten einde die

ervaringen op te doen, welke hen

in staat stellen tot God terug te

keren, zonder echter aan de zon-

den van de wereld deel te hebben.

De Heiland zeide diezelfde avond,

waarin Hij dat prachtige gebed

uitsprak, tot Zijn apostelen:

„....hebt goeden moed, Ik heb

de wereld overwonnen" (Ibid. 16 :

33). Jezus, Die weldra Zijn Vader

zou zien, vermaande hen Zijn

voorbeeld te volgen en te bidden,

niet dat God hen uit de wreld zou

nemen, doch hen van het kwade
zou bewaren.

Ik heb jongens ontmoet die schijn-

baar geen belangstelling voor de

Kerk hadden, maar die, als het zo

te pas kwam, voor de Kerk op de

bres stonden. Wij matigen ons

vaak de gedachte aan dat als deze
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Kerk zou worden aangevallen, wij

en mxsse zouden opstaan om haar

te verdedigen. Met dat idee, met

die geest van verdediging wordt

steeds uitgezien naar de een of

andere buitengewone manifestatie

van tegenstand, naar iets gewel-

digs dat op komst is. Wanneer dat

komt, denken wij gereed te zijn

om de Kerk te verdedigen, terwijl

misschien deze dag reeds iets onze

ziel is binnengeslopen, waardoor

ons vermogen om de waarheid te

verdedigen is verzwakt. Bomen,
die het geweld van orkanen kun-

nen weerstaan, vallen soms ten

offer aan de vernietigende wer-

king van microben, die met de

microscoop nauwelijks of niet zijn

waar te nemen. De grootste vijan-

den van de hedendaagse mens zijn

die onwaarneembare microsco-

pische diertjes, die het lichaam

aantasten.

Het zijn de ongeziene invloeden

die in de maatschappij de geeste-

lijke status van de man en de

vrouw ondermijnen. Het zijn die

ongeziene invloeden van de wereld

die ons overmeesteren wanneer wij

daar het minst op zijn voorbereid.

Wanneer wij aan deze kwade in-

vloeden geen weerstand bieden,

verzwakken wij de mogelijkheid

om de Kerk van Christus te ver-

dedigen. Dit werk is persoonlijk,

en zoals de personen zijn, zo is de

gemeenschap.

Ik reed eens met enige vrienden

door een mooie vallei niet ver van
Salt Lake City. Wij gingen voor-

bij een prachtig korenveld. Het
was werkelijk een indrukwekkend

gezicht en een van ons gaf uiting

aan zijn bewondering voor de

weelderige groei van het veld en

liet zijn blik over het geheel gaan.

Het stond daar, geheel afzonder-

lijk van het prairiegras en de dorre

omgeving. Hij stelde zich echter

niet tevreden met de aanblik van

het geheel; de auto werd gestopt

en hij keek naar enige tarwearen

afzonderlijk en riep uit: „kijk eens

wat een grote aren". Deze ene

aar had hem die indruk gegeven,

maar dat was niet genoeg. Hij

brak de aar af, wreef hem in zijn

hand, blies het kaf weg en onder-

zocht elke korrel. „De korrels",

vervolgde hij, „zijn dik en stevig".

Tenslotte lag de proef van dat

tarweveld in de tarwekorrel. Zo
is het ook in een gemeenschap, ook

in de Kerk. Tenslotte ligt de proef

van de doeltreffendheid van Gods
volk bij de persoon.

Wat doet de persoon? Elkeen be-

hoort zich af te vragen: „Leef ik

zo, dat ik mijzelf onbesmet van

het wereldse kwaad houd? God
wil dat wij hier zijn. Zijn verlos-

singsplan, voor zo ver ons betreft,

is hier, en u, mijn medewerkers in

Christus' Kerk, draagt de verant-

woordelijkheid tot de wereld te

getuigen dat Gods waarheid ge-

openbaard is en dat mannen en

vrouwen in deze wereld vrij en

onbesmet van haar zonden kunnen

leven, gelijk de Heer in Zijn dagen

deed.

Wat bedoelen wij nu met de we-
reld? Soms wordt het woord als

een onbepaalde term gebruikt. Ik

neem aan, dat met de wereld de

bewoners ervan worden bedoeld,

die van Gods Heiligen verschillen.

Zij zijn strijdig met de Kerk, en

het is van de geest van deze strij-
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digheid dat wij ons vrij moeten

houden. Paulus zegt ons niet met
de manieren van de wereld mee
te doen. Timotheüs werd daar-

tegen gewaarschuwd: „....vlied

de begeerlijkheden der jonkheid;

en jaag naar rechtvaardigheid, ge-

loof, liefde, vrede, met degenen,

die den Heere aanroepen uit een

rein hart (2 Tim. 2 •: 22). Reinheid

van hart - Zion is de reine van

hart, wordt ons gezegd, en de

kracht van deze Kerk ligt in de

reinheid van de gedachten en de

levenswijze van onze leden. Dan
blijft het getuigenis van Jezus met

ons en kracht om het kwade in de

wereld te weerstaan, is ons deel.

Dit kwade doet zich arglistig in

onze dagelijkse omgang voor. Het

komt in de vorm van verleiding,

zoals het tot de Zaligmaker na

Zijn doop kwam. Wat waren deze

verleidingen? Toen de Satan zei-

de: „Indien Gij Gods Zoon zijt,

zeg, dat deze stenen broden wor-

den" (Matth. 4 : 3), doelde Hij op

de begeerte. Hij wist dat Jezus

honger had, dat hij lichamelijk

verzwakt was; hij dacht dat hij,

door op de stenen te wijzen, die

een beetje op een Joods brood le-

ken, het verlangen om te eten kon
opwekken. Dit mislukte, want hij

kreeg ten antwoord: ,,.... De
mens zal bij brood alleen niet le-

ven, maar bij alle woord, dat door

den mond Gods uitgaat" (Ibid 4 :

4). Toen beproefde Satan Hem op
een andere manier. Hij daagde

Hem uit met een aanslag op Zijn

trots, Zijn ijdelheid; haalde schrif-

tuurplaatsen aan, want bedenk wel

dat de duivel die tot zijn beschik-

king heeft. Maar de Heiland ant-

woordde hem met een tekst: ,,Er

is wederom geschreven: Gij zult

den Heere, uw God, niet verzoe-

ken" (Ibid 4 : 7). Wat was de

derde? Een beroep op Zijn begeer-

te naar macht, heerschappij, rijk-

dom. "Al deze dingen (de konink-

rijken der wereld en hun heerlijk-

heid) zal ik U geven, indien gij,

nedervallende, mij zult aanbid-

den" (Ibid 4 : 9).

"Ga weg, satan, want er staat ge-

schreven: Den Heere, uw God,

zult gij aanbidden, en Hem al-

leen dienen" (Ibid. 4 : 10).

Bijna iedere verleiding waarin u

en ik worden gebracht, komen in

een van deze vormen. Rangschik

ze en ge zult ontdekken dat onder

een van die drie bijna iedere ver-

leiding die u en mij bezoedelt, hoe

gering dat ook moge zijn, tot ons

komt als (1) een beproeving van
de begeerte, (2) een meedoen met
de trots, de mode en de ijdelheid

van diegenen, voor wie de dingen

van God vreemd zijn, of (3) een

bevrediging van een hartstocht of

van een verlangen naar de rijk-

dommen der wereld of naar

macht over de mensen.

Dat een ieder van ons zo moge
leven, dat hij boven de verleidin-

gen in de wereld verheven is.
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VAN DE TAFEL VAN DE ZENDINGSPRESIDENT

EEN NIEUWJAARSGROET

Bij de intrede van dit nieuwe jaar

1966, neem ik deze gelegenheid te

baat om door middel van de Ster

alle goede leden in de Nederlandse

Zending en in de Hollandse Ring

een groet te brengen, en ik doe dit

met veel genoegen en in alle nede-

righeid.

Ik denk er ook aan dat wij veel

abonnees hebben, die buiten de

zending wonen en ook voor hen

geldt deze groet. Wij hebben het

grote voorrecht leden van de Kerk

van Jezus Christus te zijn, die op-

nieuw op aarde door de goedheid

en de barmhartigheid van onze

Vader in de Hemel is opgericht.

Waarlijk kan worden gezegd dat

er geen heerlijker werk is dan

Gods werk. Er is geen vreugde die

met de gezegende zekerheid kan
worden vergeleken, welke ons deel

wordt door gehoorzaamheid aan

Zijn wetten en geboden. Ik ben er

echter zeker van dat wij dan

slechts Zijn werk doen en Zijn ge-

boden gehoorzamen, wanneer wij

van Zijn grote belangrijkheid

overtuigd zijn. Daarom moeten

wij niet wachten met het ver-

wijderen van alle hindernissen die

het schenken van die zekerheid

door een liefhebbend Vader, Die

zo gaarne ons allen Zijn zegenin-

gen wil schenken, in de weg staan.

Wanneer wij over ons lidmaat-

schap van de Kerk nadenken en

in 't bijzonder over onze activitei-

ten in dit nieuwe jaar, wilde ik

wel dat wij allen oprecht onze

waardigheid in ogenschouw ne-

men, onze gewilligheid om aan de

eisen die dat lidmaatschap aan ons

stelt, te voldoen. Ik ben er zeker

van dat Vader in de Hemel van

elk van ons verwacht dat wij

alles zullen doen dat tot de op-

bouwing van Zijn Koninkrijk hier

op aarde kan bijdragen. Dit bete-

kent een hernieuwd voornemen

om onze verplichtingen na te ko-

men, wat die voor ons, als le-

den van Zijn Kerk, ook mogen
zijn.

Het is droef van tijd tot tijd van

een lid te moeten horen: "Ik houd

er mee op". Hebben wij er wel

ooit aan gedacht wat er zou ge-

beuren als Christus er mee op-

hield? Wat zou er gebeuren wan-
neer Hij niet langer Zijn zegenin-

gen over ons uitstortte?

Zouden wij het prettig vinden van

onze Vader in de Hemel te horen:

"Ik houd er mee op?" Ik hoop dat

in dit nieuwe jaar een ieder van

ons meer vastberaden, meer toege-

wijd en nederiger zal zijn wanneer

wij deze verantwoordelijke taak

aanvatten, die wij allen hebben,

namelijk voorbeelden te zijn van

een goed leven, omdat wij als le-

den van deze ware, herstelde Kerk
zo bevoorrecht en gezegend zijn.

Wanneer wij aan de geschiedenis

van Laman en Lemuel in het Boek

van Mormon denken, zullen wij

ons herinneren dat zij weigerden
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in Gods werk mede te arbeiden,

nadat zij onmiskenbaar leiding

van een engel en van die zachte,

stille stem hadden ontvangen.

Nephi zegt dat het "voorbijgaan-

de gevoelens" waren en dat zij

"zijn woorden niet konden voe-

len". Het is van belang op te mer-

ken dat zij het waren, die de band
hadden verbroken, niet God. Deze
tijd maakt hierop geen uitzonde-

ring. Ik ben er zeker van dat wij

allen medelijden hebben met de

man of de vrouw die zo negatief

is geworden, dat hun gevoelens

slechts van voorbijgaande aard

waren, voor zo ver het de dingen

van God betreft. Wij verheugen

ons allen wanneer wij diegenen

zien, die als een baken op een heu-

vel staan en met Alma verklaren:

".
. . de kennis, die ik heb, is van

God." (Alma 36 : 26) Of hen, die

het getuigenis van Job opnieuw

bevestigen: "Want ik weet, dat

mijn Verlosser leeft. "Of, om nog

een stap verder te gaan: "En nu,

na de vele getuigenissen, die van

Hem gegeven zijn, is dit het getui-

genis, het allerlaatste, dat wij van

Hem geven: Dat Hij leeft!"

(L.enV. 76 : 22).

De wereld heeft zekerheid nodig,

een sterke rots, die de plaats van

het wegschuivend zand inneemt.

De wereld heeft behoefte aan

mensen met overtuiging ten aan-

zien van dingen die belangrijk

zijn. Ik hoop oprecht dat wij allen

in de Nederlandse Zending, in dit

jaar 1966 ons licht zo zullen laten

schijnen, dat andere mensen onze

goede werken zullen zien en de

God des Hemels zullen verheer-

lijken. Dat wij dat baken op de

heuvel mogen zijn, waarnaar de

mensen mogen opzien en weten

dat ons leven beter werd doordat

wij dichter bij onze Hemelse Va-

der leefden en door de kennis van

Zijn hersteld evangelie een voor-

beeld mogen zijn van een zodanig

oprecht leven, dat anderen ver-

langen dit ook te volgen.

Dale R. Curtis

President van de Nederlandse

Zending

HET GEZINSGEBED
Nu er overal ter wereld door de

leden van de Kerk gezinsavonden

zijn ingesteld, hebben de leiders

van de Kerk in verband hiermede

verzocht te willen bevorderen

dat in elk gezin „gezinsgebeden"

worden uitgesproken. In gezinnen

waar regelmatig die gezamenlijke

gebeden worden opgezonden, heerst

vaak een grotere harmonie dan in

de gezinnen waar het gezinsgebed

wordt vergeten.

Door het gezinsgebed worden dik-

wijls de gezinsleden, die geen lid

van de Kerk zijn, vertederd. Alle

Christenen, van welke richting ook,

geloven in de kracht van het ge-

bed en in een gezin waarvan niet

alle leden tot de Kerk behoren en

waarin toch het gezinsgebed een

plaatsje in het gezinsleven heeft

gekregen, krijgt ieder een kans om
op zijn wijze het gebed uit te

spreken.
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Hieronder volgen enige aanwij-

zingen:

A. Voor geiinnen waarvan alle

leden lid van de Kerk zijn.

1. Stel voor het houden van de

gezinsgebeden een bepaalde tijd

vast. Meestal zijn tijdens de maal-

tijden alle gezinsleden aanwezig.

Het is een goede gewoonte om ge-

zamenlijk in gebed te gaan rond-

om de ontbijttafel. Het gebed

wordt dan vóór het nuttigen van

het ontbijt uitgesproken. Het zelf-

de geldt voor het avondeten. Voor

men aan tafel gaat knielen alle

gezinsleden.

2. Het gebed wordt om beurten

uitgesproken, d.w.z. de vader doet

het bijvoorbeeld 's-morgens en de

moeder 's-avonds. De volgende

dag één van de kinderen enz. Zo-

doende krijgt elk gezinslid een

beurt. Zelfs de heel kleine kinde-

ren moeten hun beurt krijgen. Va-

der of moeder kan dan helpen

door steeds enkele woorden voor

te zeggen. Daardoor leert het kind

zelf bidden.

3. In geval een of meer leden

van het gezin niet aanwezig kun-

nen zijn door de aard hunner

werkzaamheden, b.v. vader werkt

in een ploegenstelsel, dan moet het

gezinsgebed toch doorgang vinden.

Moeder moet dan met de rest van

het gezin knielen. Als vader dan

thuis komt kan hij nog met moe-

der samen bidden. Dat betekent

dat moeder meerdere malen in ge-

bed gaat, maar dat is goed omdat
zij hierdoor bij alle gezinsleden de

gedachte aan het gezinsgebed le-

vendig houdt.

B. Voor gezinnen waarvan niet

alle leden lid van de Kerk zijn.

1. Wij stellen voor, dat perso-

nen, die lid van de Kerk zijn,

openhartig aan de rest van de ge-

zinsleden vragen of zij aan het

gezinsgebed willen deelnemen. In-

dien die andere gezinsleden tot

een andere kerk behoren, dan we-

ten zij dat ook zij een beurt zullen

krijgen om het gebed uit te spre-

ken. Zij kunnen dan bidden op de

wijze zoals zij dat gewend zijn en

de Heiligen der Laatste Dagen in

dat gezin kunnen het dan weer op

hun manier doen. Het bidden is

het voornaamste. Indien zo ieder

een beurt krijgt, zal de harmonie

in het gezin groeien.

2. Wanneer het de beurt van een

lid van de Kerk is om te bidden,

dan moet hij of zij er voor waken
dat voor alle leden van het gezin

gebeden wordt. In het gebed mag
geen onderscheid gemaakt worden

tussen leden en niet-leden van de

Kerk. Bidt zó alsof u één van ge-

dachte zijt, m.a.w. alsof allen lid

van de Kerk zijn. Bidt voor vader,

moeder en voor elk lid van het

gezin. Stel ook hier een vaste tijd

voor het gebed vast.

3. Maak uw gebeden niet te

lang. Lange gebeden zullen de

aanwezigen afschrikken, vooral

hen die geen lid van de Kerk zijn.

De zegening van het voedsel.

Voordat men de maaltijd gaat

nuttigen, moet in elk gezin een

zegening worden uitgesproken.

Het persoonlijk gebed mag nim-

mer vergeten worden. Vestig voor-

al de aandacht van de kinderen

hierop. C. S.
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GENEALOGIE

Pedegree

Referral

Service

(stamboo! VGrwijzingsdienst)

We. .

Zoals u weet hebben wij hier in Holland reeds enige jaren een infor-

matiedienst, die bedoeld is om leden met dezelfde namen met elkaar in

contact te brengen en alzo dubbel werk te voorkomen. Helaas hebben

niet meer dan ongeveer 70 leden hun stamboomlijsten ingezonden, zo-

dat het effect nog niet groot is.

Er komt nu een dergelijke dienst in Salt Lake City, die de gehele wereld

omvat. Alle leden wordt verzocht hun namen in te zenden aan deze

dienst op de manier, zoals u verder in dit nummer duidelijk gemaakt

zal worden. Het duurt natuurlijk minstens een jaar voor al deze ge-

gevens ontvangen en geregistreerd zijn. Pas dan zal het ook mogelijk

zijn hieruit inlichtingen te ontvangen. U begrijpt dat hier geweldige

kansen liggen. Er zullen zo 'n half miljoen lijsten binnen komen, hopen

we. Hoeveel Nederlanders zijn er niet geëmigreerd in de loop der

eeuwen, familie, waarvan we nooit meer wat gehoord hebben. Wat een

mogelijkheden om met mensen m aanraking te komen, die dezelfde

namen hebben als wij! ! Ik hoop dan ook dat veel Nederlandse leden

hun namen in zullen zenden. Formulieren zullen aangevraagd worden

en kunt u terzijnertijd bij uw bisschop of gemeentepresident krijgen.

Totdat de mogelijkheid om in Salt Lake City inlichtingen te vragen

er is, verdient het aanbeveling om steeds nog uw namen in te zenden

aan zr. van Staveren, Lijsterbeslaan 61, Nieuw-Loosdrecht. Natuurlijk

is de kans lang zo groot niet dat u leden met dezelfde voorouders tegen-

komt, maar de mogelijkheid is er toch. Ik heb zelf hierdoor in de kerk

al twee achternichten gevonden, die ook genealogisch werk doen. Voor

de leden uit plaatsen, waar geen archief is, zoekt zr. van Staveren dan
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ook op in wat voor boeken of geschriften u iets over uw namen kunt

vinden. Er bestaan namelijk veel uitgewerkte genealogieën en heus niet

alleen van vooraanstaande families. Leden uit de grote plaatsen, waar

archieven zijn, kunnen dit op het archief zelf opzoeken in de repertoria

van van Berensteyn.

U kunt uw lijsten voor registratie regelrecht inzenden aan de Pedegree

Referral Service of the Genealogical Society, 107 South Mainstreet,

Salt Lake City.

I. "Wat is the Pedegree Referral Service? (hierna steeds genoemd P.R.S.)

A. Dit is een dienst van the Genealogical Society, die ontworpen is

om de deelnemers daaraan te helpen met hun genealogische werk

en te helpen dubbel onderzoek te voorkomen. Er zullen twee fasen

zijn.

1. Registratie. Alle leden worden aangemoedigd nu, op de voor-

geschreven manier, de achternamen van hun stamboomlijst, met

plaatsen en tijden, waarin ze leefden, in te leveren.

2. Aanvragen. Op een nader te bepalen datum mogen degenen,

die hun namen ingediend hebben, namen en adressen opvragen

aan de P.R.S. file van hen, die dezelfde voorouders hebben als

zij, zodat zij hun werk kunnen co-ordineren.

B. Wat is het doel van de P.R.S.?

1. Mensen samen te brengen, die dezelfde lijnen hebben, en

2. Te helpen voorkomen dat er duplicaties voorkomen.

C. Wanneer zal deze dienst beginnen?

1. De registraties worden nu begonnen.

2. Zogauw genoeg registraties binnengekomen zijn, zal het bekend

gemaakt worden en officiële formulieren voor aanvragen zul-

len gedistribueerd worden.

D. Welke gegevens moet elk lid of elke familie-organisatie inzenden

voor registratie?

1. Zij moeten het volgende inzenden:

a. al de achternamen, die voorkomen op de stamboomlijst,

waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

b. de plaatsen, waarvan bekend is, dat deze families gewoond
hebben, en

c. de tijdperken daarmee verbonden.

2. Als de achternaam in meer plaatsen gevonden wordt, zal het

nodig zijn voor elke plaats een aparte aantekening te maken
met het tijdperk er bij.

10
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E. Moet een individueel lid of een familie-organisatie een registratie

maken voor de P.R.S.?

1. Als er een familie-organisatie is, moet elk lid van die organi-

satie dié lijnen inzenden, waarvoor hij of zij aangewezen is.

2. De lijnen, die niet direct onder een familie-organisatie vallen,

moeten door elk lid afzonderlijk ingezonden worden.

F. Wiens naam en adres moet vermeld worden als een familie-organi-

satie registreert bij de P.R.S.?

1. Als een registratie gemaakt wordt door een familie-organisatie

moeten naam en adres ingesloten worden van dat lid, dat ver-

woordelijk is voor de correspondentie met de P.R.S. Als een

familie-organisatie meerdere leden aangewezen heeft, die ver-

antwoordelijk zijn voor de correspondentie behorende tot ver-

schillende lijnen, dan moet dat lid er bij aantekenen voor welke

namen hij verantwoordelijk is. Deze persoon zal dan het P.R.S.

nummer krijgen.

Voorbeeld:

Name of family-organisation Charles William Anderson Fam.

Org.

Name and address of person submitting this form

(please type or print)

Mrs. Alice W. Watkins P.R.S. number 174471

73 West 1600 South

Midvale 14, California

Stake: Los Angeles.

2. Als er veranderingen gemaakt worden in de familie-organisatie

en de correspondent is vervangen, moeten naam en adres zowel

van de oude als de nieuwe correspondent, het P.R.S. nummer
en de naam van de familie-organisatie ingezonden worden aan

de P.R.S., opdat de nodige veranderingen in de file aange-

bracht kunnen worden.

G. Wat is het P.R.S. nummer, waaraan gerefereerd moet worden?

1. Elke persoon, die bij de P.R.S. registreert, zal een nummer ge-

geven worden, als een toegevoegde identificatie.

Het door de P.R.S. gegeven P.R.S. nummer wordt gezet op het

formulier, dat u als bewijs van ontvangst toegezonden zal

worden.

2. Als de persoon eenmaal bewijs van ontvangst met zijn registra-

tienummer ontvangen heeft, moet alle verdere correspondentie

voorzien vijn van dit P.R.S. nummer.

11
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H. Als er aantallen stamboomlijsten zijn, betrekking hebbende op vele

namen, plaatsen en tijdperken, moet men dan de tijd nemen om
al deze details afzonderlijk te vermelden?

1. Het is waar, dat iemand, die veel genealogisch werk gedaan

heeft en vele generaties van voorouders op zijn stamboom heeft,

veel namen, plaatsen en tijdperken heeft. Maar juist deze lijsten

kunnen een onschatbare waarde hebben voor anderen, die pas

met het onderzoek naar hun lijnen begonnen zijn.

2. Het kan ook degene, die registreert, in contact brengen met

personen uit zijn voorouderlijnen, die in de toekomst kunnen

samenwerken bij het onderzoek, en die aangemoedigd kunnen

worden toe te treden tot de familie-organisatie.

3. Om de volle kracht van de P.R.S. te kunnen verwezenlijken,

moeten alle onderzoekers naar voorouders aangemoedigd wor-

den er aan deel te nemen.

4. Samenwerking en de bereidheid om met anderen te delen zijn

de sleutelen tot het succes van deze dienst.

I. Op welke manier helpt de P.R.S. degene, die registreert en

anderen?

1. Vóór een lid of familie-organisatie een nieuw onderzoek begint

moet een aanvraag gedaan worden aan de P.R.S. om te onder-

zoeken of de P.R.S. file soms al inlichtingen heeft over de

naam, plaats en tijd van de lijn, waaraan hij wil beginnen.

2. Veronderstel, iemand is van plan te gaan zoeken in de ver-

slagen Sampson County, North Carolina naar de lijn Holmes
tussen 1780-1810. Door een verzoek te richten aan de P.R.S.

over de naam Holmes in Sampson County, N.C. tussen 1780-

1810, worden de namen en adressen van personen, die derge-

lijke inlichtingen ingezonden hebben, gezonden aan de aanvra-

ger. Men kan dan met deze personen in contact komen voor

meer gedetailleerde inlichtingen, en daarbij voorkomt men on-

nodig dubbel onderzoek.

II. Voorbeelden en uitleggingen.

In sommige gevallen kunnen er enige vragen zijn betreffende de

methoden van eigenlijke vaststelling van de volgorde van achter-

naam, plaatsen en tijden.

1. Het is belangrijk er aan te denken dat alléén achternamen op-

genomen worden op het registratieformulier. En deze achter-

namen moeten worden gespeld, zoals ze voorkomen op de

stamboomlijst. Waar patronimen worden gebruikt moet het

patroniem voor elke generatie worden beschouwd als de fa-

milienaam voor de periode, waarin hij voorkomt. Als iemand

12
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bij meerdere namen wordt genoemd (zgn. aliassen, samenge-

stelde namen of boerderijnamen) moeten deze achternamen voor

elke plaats en tijd apart vermeld worden.

2. Een plaats bestaat uit 3 afdelingen, nml. plaats, provincie en

land. Deze drie delen moeten zo compleet mogelijk zijn. Het is

nodig tenminste de provincie en het land te vermelden. Onder-
delen van de plaatsen moeten niet op de lijst.

3. Om de tijdperken te analyseren moet U in het oog houden dat

uw kennis hierover bestaat óf uit uw onderzoekingen voor het

voorlopig onderzoek óf uit uw daadwerkelijk onderzoek. Alle

onderzoekingen zijn gebaseerd op tijdfactoren en tijdperken.

4. Bij het registreren van de opgaven, zoals die uit hier afgedrukte

stamboomlijst, moeten we 5 stappen volgen.

Stap 1. Maak een lijst, zover als de beschikbare gegevens ver-

oorloven plus bovendien de feiten van elk gezin.

No. 2 Georg David Williams

Born 6 nov. 1837, Augusta, Kenbec, Me.

Md. 10 aug. 1861, Pike Co., I 11.

Died (ab 67) 1904, St. George, Wash., Utah

Wife Martha Rawlins

Born 12 okt. 1839, Norfolk, Norfik., Va.

Died 5 jun. 1925, St. George, Wash., Utah

Childrenborn: Mary, 5 okt. 1863, Pike Co., 111.

Jane, 1 aug. 1865, Pittsfield, Pike, lil.

David, 10 may 1868, Provo, Utah. Utah

Martha, 29 nov. 1870, Payson, Utah, Utah
Richard, 16 jan. 1872, Payson, Utah, Utah

Anne, 25 jun. 1875, St. George, Wash., Utah

No. 4 David Williams

Born 1801, augusta, Kenbec, Me.

Md. 17 jun. 1828, augusta, Kenbec, Me.

Wife Margaret Hunter-Wilson

Born 1803, Kent Co., Eng.

Died 17 apr. 1839, augusta, Kenbec, Me.

Childrenborn: Margaret, 2 dec 1832, augusta, Kenbec, Me.

George David, 6 nov. 1837, augusta, Kenbec.

Me.

No. 6 Thomas Rawlins or Robins

Born 19 nov. 1799, Richmond, Henrco., Va.

Wife Christina Hansen
Born 1 augustus 1801, Vive, Aalb., Den.

Childborn: Martha 12 okt. 1839, Norfolk, Norfik., Va.

13
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No. 8 John Williams (alias Mason)

Born abt. 1775, of augusta, Kenbec, Me.

Wife Mrs. Mary Williams

Children Born: David 1801, augusta, Kenbec, Me.

Jane 1804, augusta, Kenbec., Me.

No. 14 Hans Jensen (Norgaard)

Born abt. 1769, Norgaard, Vive, Aalb., Den.

Wife Mrs. Hans Jensen

Child born: Christina, 1 augusta 1801, Vive, Aalb., Den.

Hierna volgen in de officiële mededelingen talrijke voorbeelden, die in

de "Eliabode" zullen worden opgenomen. In het januarinummer staat

het volledig programma. Formulieren voor het inzenden van uw namen
worden aangevraagd. Van uw bisschop of gemeentepresident krijgt u

t.z.t. bericht hierover.

Mutaties in de Hollandse Ring

Geordend tot ouderling:

broeder J. J. Daniels en broeder W. Jager, beiden van de wijk Am-

sterdam.

Ontslagen:

zr. A. Koning als Ie raadgeefster van de Ring-JV-OOV;

br. E. Koning als lid van de Hoge Raad;

br. C. de Bruijn als ringsuperintendent van de JM-OOV;
br. Th. van Lottum als Ie assistent van de Ring-JM-OOV;

de broeders Van Grondelle en Wiessenhaan als kerkbouwers.

Aangesteld:

br. R. Muntinga als ringsuperindentent van de JM-OOV;
zr. N. Visser en br. C. Bos als zendelingen.
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DE VRAAG
van de maand

beantwoord door

JOSEPH FIELDING SMITH,

Tresident van de Raad der Twaalven

De personen in de Godheid

VRAAG: Ik zou gaarne uw hulp

inroepen voor het uitleggen aan

een onderzoeker wat de laatste zin

in het getuigenis van de drie ge-

tuigen van het Boek van Mormon
betekent waar gezegd wordt: "En
de eer zij de Vader, en de Zoon,

en de Heilige Geest, Die één God
zijn".

Ik vertelde hem dat de drie ge-

tuigen zeer zeker het eerste visioen

van de Vader en de Zoon aan

Joseph Smith kenden en dus wis-

ten dat zij afzonderlijke persoon-

lijkheden waren, doch één in doel

en wil. Hij zeide niet of hij het-

geen ik zeide aannam of verwierp,

maar ik was toch niet geheel te-

vreden.

ANTWOORD: Een nauwkeurige

lezing van dit getuigenis toont aan

dat de drie mannen een duidelijk

begrip van de persoonlijke status

van de leden van de Godheid had-

den. Bovendien had Oliver Cow-
dery het grootste gedeelte van het

manuscript van het Boek van

Mormon geschreven, wat hij niet

had kunen doen zonder met het

feit bekend te raken dat de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest

drie afzonderlijke Personen zijn.

Van de getuigen in andere schrif-

tuur komen wij soortgelijke uit-

drukkingen tegen: het Boek van

Mormon, in Leer en Verbonden en

in de Bijbel. Mozes bijvoorbeeld,

verklaarde krachtens goddelijke

openbaring aan Israël dat er

slechts één God is, Die wij moeten

aanbidden. Toch wist Mozes dat

het Christus (Jehova) was, die

Israël uit Egypte naar het land

Kanaan bracht, en dat Hij God is.

(Deut. 6 : 3-4)

In de Leer en Verbonden lezen wij

dit:

"Zowel als zij, die naderhand zou-

den komen, en geloven in de ga-
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ven en roepingen van God door de

Heilige Geest, Die getuigenis geeft

van de Vader en de Zoon; Welke
Vader, Zoon en Heilige Geest één

God zijn, oneindig en eeuwig, on-

vergankelijk. Amen. En wij weten,

dat alle mensen zich moeten beke-

ren, en in de naam van Jezus

Christus geloven, en de Vader in

Zijn naam aanbidden, en in geloof

in Zijn naam tot het einde toe vol-

harden, anders kunnen zij niet za-

lig worden in het koninkrijk

Gods." (L.enV. 20 : 27-29)

Dit is heel duidelijk en er is van
vermenging der persoonlijkheden

geen sprake. Daarom moet de ver-

klaring dat zij "één God" zijn, op

iets anders betrekking hebben dan

op het zijn van "één wezen", zon-

der "lichaamsdelen en gemoeds-

aandoeningen", gelijk zo vele

christenen geloven.

De opperste Raad bestaat uit

drie Personen

De verwijzing naar de drie als

naar één God, moet daarom zo

worden opgevat, dat zij één God-
heid of Opperste Raad vormen,

uit drie afzonderlijke Personen be-

staande: de Vader, de Zoon en de

Heilige Geest.

Paulus zegt dit in zijn brief aan de

heiligen in Corinthië:

"Aangaande dan het eten der din-

gen, die den afgoden geofferd zijn,

wij weten, dat een afgod niets is

in de wereld, en dat er geen ander

God is dan één. (1 Cor. 8 : 4)

Paulus wist even goed als ieder

ander mens dat kan weten, dat de

Vader en de Zoon en de Heilige

Geest één Opperste Raad — één

God vormen. In de volgende twee

verzen voegt hij er dit aan toe:

"Want hoewel er ook zijn, die go-

den genaamd worden, hetzij in den

hemel, hetzij op de aarde (gelijk

er vele goden en vele heren zijn),

nochtans hebben wij maar één

God, den Vader, uit Welken alle

dingen zijn, en wij tot Hem en

maar één Heere, Jezus Christus,

door welken alle dingen zijn, en

wij door Hem.

Hier spreekt Paulus over de Vader

en de Zoon en noemt ze beiden

God. In Romeinen 16 : 20 zegt

hij: En de God des vredes zal den

satan haast onder uw voeten ver-

pletteren. De genade van onzen

Heere Jezus Christus zij met

ulieden. Amen.

De "God des vredes", Die volgens

de Schrift Satan zal verpletteren,

is Jezus Christus. (Zie ook Gen.

3 : 15; Hebr. 2 : 14)

Het is erg vreemd dat christenen

kunnen geloven dat de Vader, de

Zoon en de Heilige Geest één we-

zen zijn, terwijl het Nieuwe
Testament herhaaldelijk het bewijs

levert dat Zij afzonderlijke en dui-

delijk van elkander te onderschei-

den Personen zijn. Voor hen, die

door het licht der waarheid wor-

den geleid, zijn de herhaalde ver-

klaringen van de Zaligmaker dat

Hij en de Vader afzonderlijk van
elkander te onderscheiden zijn,

doch één in handeling en gedach-

ten, zo klaar, dat de eenvoudigste

dit kan begrijpen. Onze Verlosser

richtte zich voortdurend tot zijn

Vader in gebed. Hij leerde Zijn

discipelen tot de Vader bidden,

niet tot Hem, en geen treffender

beroep werd ooit gedaan dan dat,
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hetwelk in het zeventiende hoofd-

stuk van Johannes is opgetekend.

(Lees Joh. 17 : 3, 5, 11, 22)

Wat is het toch duidelijk dat de

Vader en de Zoon aparte Personen

zijn, doch één in macht, liefde en

wijsheid. Vandaar dat Zij, met de

Heilige Geest als de uitvoerder

van hun wil, één God of Preside-

rende Raad zijn!

Tenslotte verwijs ik u naar de

woorden tot Maria in de graf-

tombe gericht:

"Jezus zeide tot haar: Raak Mij

niet aan, want Ik ben nog niet op-

gevaren tot Mijn Vader; maar ga

heen tot Mijn broeders, en zeg

hun: Ik vare op tot Mijn Vader en

uw Vader, en tot Mijn God en

uw God." (Joh. 20 : 17)

Hoe oud is de aarde?

De laatste jaren is het onderwerp
van de ouderdom der aarde zowel

in als buiten de kerk meer en meer
in discussie gekomen. De leden der

kerk worden geconfronteerd met
twee zienswijzen:

1. de wetenschap die de aarde ver-

schillende miljarden jaren geeft;

2. sommige leden, die een ouder-

dom opeisen van 13 000 jaren.

In de "Ster" van november 1964

en december 1964 vindt u een ar-

tikel van Paul Cracroft, dat we-

tenschappelijke basis voor deze

zienswijze geeft. In de tweede

alinea vindt u de volgende samen-

vatting:

"Dr. Meivin A. Cook, professor

in metallurgie en directeur van het

Instituut van Onderzoek van Me-
talen en Explosieven aan de Uni-

versiteit van Utah, eist een ouder-

dom van 13.000 jaar voor de aar-

de op - - ongeveer de ouderdom
die in de bijbel vermeld is. Met
aanvaarding van de bijbelse uit-

spraak ".
. . dat één dag bij de

Here is als duizend jaren . .
."

(2 Pe . 3 : 8) trekt dr. Cook 6 000

jaar uit voor de schepping, nog
1 000 jaar voor de rustdag, onge-

veer 4 000 jaar van Adam tot

Christus, en ruwweg 2 000 jaar

van Christus tot onze eigen tijd."

De tekst 2 Pet. 3 : 8 wordt beves-

tigd en verduidelijkt door Abr.

3 : 9 en de uitleg van Fig 1 van

Facsimile no. 2, waar onder meer

staat dat één dag celestiale tijd ge-

lijk is aan duizend jaar hier op

aarde.

Abr. 5:13 stelt vast dat de aarde

vóór de val Kolob - oftewel celes-

tiale tijd had: ".
. . Nu zag ik,

Abraham, dat het volgens de tijd

des Heren was, hetgeen volgens

de tijd van Kolob was; want de

Goden hadden voor Adam zijn

tijdrekening nog niet vastgesteld."

Inderdaad: voor de scheppings-

dagen staat duizend jaar per dag!

Telkens wanneer zich een tegen-

spraak tussen religie en weten-

schap voordoet, roepen de leiders

der Kerk ons op het geopenbaarde

woord Gods aan te nemen. Het
sterkste voorbeeld hiervan is de

veroordeling van de evolutietheo-
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rie, die regelrecht in strijd is met

het woord Gods. Reeds in de vo-

rige eeuw werd hier ernstig tegen

gewaarschuwd.

Nu echter is er van niet één kerk-

leider een waarschuwend woord
gehoord tegen de opvatting dat de

aarde in haar huidige bolvorm

miljarden jaren oud is. Integen-

deel: sommigen, waaronder presi-

dent David O. McKay, spreken

over de miljoenen jaren waarin de

aarde geschapen werd. Enkele

voorbeelden:

John A. Widstoe: ".
. . het lijkt

redelijk om te veronderstellen dat

de grote scheppingsdaden eeuwig-

heden hebben kunnen duren."

James E. Talmage: "De aarde

heeft eeuwen van voorbereiding

doorgemaakt, voor ons ongemeten

en onmeetbaar."

De twee laatsten waren aposte-

len. Nu de president der Kerk,

David O. McKay: ".
. . de miljoe-

nen jaren die ervoor nodig waren

om de stoffelijke aarde te schep-

pen ..."

De drie bovenstaande citaten zijn

gebruikt door president Hugh B.

Brown in een toespraak tot stu-

denten aan de Brigham Youg Uni-

versiteit.

In dit stadium van onderzoek ge-

komen, heb ik mij afgevraagd hoe

de interpretatie van de aangehaal-

de schriftuurplaatsen moet worden

verstaan.

In Mozes 3 verzen 4 en 5 vinden

we de sleutel tot de oplossing van

dit probleem. Hetzelfde staat min-

der duidelijk in Abr. 5 : 4, 5 en

verminkt in Gen. 2 : 4, 5.

Mozes 3 : 5 verklaart dat het hele

scheppingsverhaal vervat in Mozes
2 : 1 tot en met Mozes 3 : 4 het

verslag is van de geestelijke schep-

ping. In Mozes 3 : 6, 7 (Abr. 5 : 6,

7; Gen. 2 : 6, 7) wordt er voor het

eerst gesproken van de stoffelijke

schepping, die dan al bijna com-
pleet is (op het formeren van de

mens uit het stof na).

Nu zien wij dus dat het helemaal

niet zo gek is te beweren dat de

(geestelijke) schepping vervat in

Mozes 2:1-3:4 (Abr. 4:1-
5 : 4 en Gen. 1 : 1 - 2 : 4) zeven

dagen (= zevenduizend jaren) ge-

duurd heeft. Maar daarna volgt de

stoffelijke schepping waarvan de

tijdsduur niet in de schrift ver-

meld is en waarover de weten-

schap en de kerkleiders spreken

als van miljoenen jaren.

Met het bovenstaande betoog

vooral niet te verwarren is de

ouderdom van de mensheid, pre-

ciezer gezegd: de tijd tussen de val

van Adam en heden. Dit is bijna

6.000 jaar. Vele teksten uit alle

standaardwerken bevestigen dit.

De belangrijkste tekst echter vind

ik L.enV. 77 : 6, 7 waar wordt

gesproken van ".
. . de aarde, ge-

durende de zevenduizend jaren

van haar voortduur, oftewel ver-

gankelijk bestaan."

Wij leven nu tegen het einde van

het zesde duizendtal jaren, want
het zevende duizendtal is het

Millennium, oftewel Duizendjarig

rijk.

Misschien vormt een bespreking

hiervan stof voor een volgend ar-

tikel.

Poul Stolp
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(gedeelten uit toespraken, door Algemene Autoriteiten tijdens de

135ste halfjaarlijkse Algemene Conferentie te Salt Lake City ge-

houden in oktober 1 965).

Het leven naar Gods wetten versus de last der zonde

".
. . In onze jeugd hoorden mijn

vriend en ik in onze stad de jon-

gens vaak vloeken en de naam des

Heren ijdellijk gebruiken. Dit hin-

derde ons. Onze ouders hadden

ons geleerd nooit te vloeken. Op
zekere dag, toen wij hierover spra-

ken, beloofden wij elkander - slo-

ten een verbond - dat wij de naam
des Heren nooit ijdellijk zouden

gebruiken. In de jaren daarna

hebben wij ons aan deze plechtige

gelofte gehouden.

".
. . Als jonge mensen denken wij

dikwijls dat het moeilijk is om
volgens de normen van de Kerk te

leven, omdat zij zo hoog zijn. Het

is waar dat geen enkele kerk op

aarde hogere normen aanlegt dan

de Kerk van Jezus Christus van

de Heilige der Laatste Dagen,

maar je verwacht ook niet anders,

nietwaar? Kan de ware Kerk van

Christus lagere normen hebben

dan een door mensen opgerichte

kerk? Omdat onze normen zo

hoog zijn, zo zeer van die van de

wereld verschillen, zijn wij ge-

neigd te denken dat het moeilijk,

zo niet onmogelijk is er naar te

leven. Maar het is lang zo moeilijk

niet er naar te leven als om dat

niet te doen. Jaren geleden moest

ik dit ervaren, toen ik met een

jong meisje van 17 of 18 jaar oud

een onderhoud had, zij helaas ach-

ter de tralies. Zij zeide: "Ik heb

alle wetten van de Tien Geboden
gebroken, behalve de zesde, en

heel wat andere wetten boven-

dien." Tegen het einde van ons

gesprek stroopte zij een mouw op

en wees op de wondjes, door een

injectienaald veroorzaakt. "Dit

zijn muggebeten" zeide zij mis-

troostig. Ik vroeg haar of het le-

ven dat zij had geleid, haar geluk

had gebracht. Zij schudde het

hoofd en begon te schreien. Ik

sloeg haar gade, onmachtig haar

op dat moment te helpen, en ik

dacht aan wat Alma eenmaal zei-

de: "Goddeloosheid bracht nim-

mer geluk". (Alma 41 : 10) Ik heb

later aan de woorden van Cecil B.

DeMille gedacht, die hij aan het

begin van de film De Tien Ge-

boden sprak. Hij zeide ongeveer

het volgende: "De geschiedenis

van de mensheid leert dat wij

Gods wetten niet kunnen breken,

eerder breken wij onszelf tegen

ze".

Ik dacht aan dat meisje achter de

tralies: zij had Gods wetten in

't geheel niet gebroken, maar zich

zelf en zo gaat het met een ieder

die de wetten tracht geweld aan te

doen, die God ons voor ons eigen

geluk heeft gegeven. Zij zijn voor
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ons welzijn en wanneer wij ze

overtreden, lijden wij geestelijk,

lichamelijk en emotioneel. Bedenk

wel, gij jongeren: het is lang niet

zo moeilijk de geboden te onder-

houden als om dat niet te doen . .
."

A. Theodore Tuttle

Van de Eerste Raad der

Zeventigers

Kies een levensgezel(lin) die volgens onze normen leeft

".
. . Uit alle delen van de Wereld,

waar kerkleden wonen, komen
jonge meisjes op mijn kantoor en

dan zeggen zij vaak: "Er zijn in

onze omgeving niet veel kerk-

leden. Wij hebben geen kans met-

gezellen te vinden, die leden van

de Kerk zijn."

Lidmaatschap van de Kerk is in

dit geval niet de voornaamste eis.

Het voornaamste is dat zij volgens

de normen van de Kerk leven,

volgens de hoge idealen die de

Kerk jegens rechtvaardig en rein

leven koestert, en er zijn in de we-
reld veel mensen die geen lid van

de Kerk zijn en een goed leven

leiden. U zult deze mensen vinden

om mee om te gaan, indien u geen

goede leden van de Kerk om u
heen hebt, maar hoe dan ook: ga

om met hen, die de normen van
de Kerk leven. Wanneer wij ons

van niet-kerkleden afzonderen,

beroven wij ons van de kans aan
velen het evangelie te verkondi-

gen, die dat waardig zijn en een

zuiver leven leiden. Dat schenkt

ons de gelegenheid zendingswerk
onder niet-leden te doen en die

goede, reine jonge mensen zijn. Als

een van uw vriendinnen dingen

gaat doen, die wij niet kunnen
goedkeuren, leer haar dan beter te

doen. Als zij het aanneemt, hebt ge

haar uw leven lang tot vriendin.

Als zij het niet doet, hebt ge geen

vijandin gemaakt, maar wel haar

respect gewonnen . .
."

Wanneer een jonge man naar een

levensgezellin uitziet, wenst hij

zich geen meisje dat maar juist

even goed als hijzelf is, maar een

dat een beetje beter is. De jonge

man zoekt in zijn groep dus niet

naar een meisje dat zijns gelijke is,

maar hij tracht het liefste, reinste

meisje te krijgen.

Eens kwam een vrouw bij mij, die

buiten de Kerk was gehuwd, on-

danks goede raad. Zij was nu ge-

scheiden en kwam naar mij met

haar problemen. Zij had werkelijk

hulp nodig. Toen ik haar de soort

man beschreef die zij had moeten

trouwen, vroeg zij: "Waar zijn

zulke vrome mannen te vinden?"

Ik vroeg haar met wat soort meis-

jes zij omging, voordat zij trouw-

de, welk percentage van haar

vriendinnen volgens de normen
van de Kerk leefde en het Woord
van Wijsheid onderhield. Zij

zeide: "Wel, ongeveer vijftig of

vijfenzeventig procent hield zelfs

het Woord van Wijsheid niet".

Dat was het.

Ik zeide: "Hoe kon u dan ooit ver-

wachten een jonge man te vinden,

die u in de tempel kon brengen?"

Ik heb meermalen ondervonden,

wanneer ik met jonge dames sprak
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die met een ongeschikte vriend die

hen niet in de tempel kon brengen,

waren opgescheept, dat zij met

deze ongewenste vriend hadden

kennis gemaakt door een vriendin,

die niet naar de standaard van de

Kerk leefde. Wij kennen allen het

gezegde: "Soort zoekt soort". Kies

diegene, die naar de normen van

de Kerk leeft en ga met die om.

Natuurlijk volgt hieruit de eis, dat

uzelf ook zo leeft en aldus zijn de

voorwaarden geschapen, waar-

onder u het voorrecht van een

tempelhuwelijk voor tijd en

eeuwigheid kunt verwerven . .
."

Eldred G. Smith

Patriarch van de Kerk

Vierde Rïng-kwartaalconferentie
van de Hollandse Ring

Op 12 december 1965 vond de

laatste Ringconferentie van het

afgelopen jaar plaats. Evenals de

vorige maal werd deze conferentie

opgeluisterd door zang van de ge-

combineerde koren van de wijken

Den Haag en Rotterdam-zuid en

wat de in dit opzicht reeds ver-

wende bezoekers van onze ring-

conferenties geboden werd, was
weer zang van hoog gehalte, ge-

ïnspireerd gebracht en voortreffe-

lijk geleid door de ringdirigente,

zr. Nijssen. Alleen reeds het ring-

koor is een gang naar de ringcon-

ferentie waard; zo prachtig en

gloedvol klinkt het, dat men er

geheel van onder de bekoring

komt.

Als gasten waren ditmaal in ons

midden pres. dr. Theodore M.
Burton van het Priesterschap-

Genealogisch Comité, die als alge-

mene autoriteit de conferentie pre-

sideerde, voorts br. Fyans van het

Priesterschap-Zendings-Comité, br.

Charles E. Mitchener, lid van het

J.M.-OOV-Hoofdbestuur en zr.

Rhea B. Allen, lid van het J.V.-

OOV-Hoofdbestuur, terwijl geluk-

kig ook onze Nederlandse Zen-

dingspresident, pres. Dale Cur-

tis niet ontbrak. Bovendien ver-

welkomde onze ringpresident de

consul-generaal van de United

States te Rotterdam, br. Cameron,

vriend van vele algemene autori-

teiten.

Onze ringpresident, die de rij van

sprekers op de ochtendzitting van

deze dag opende, zei, dat de Kerk
van Jezus Christus waarlijk Chris-

tus' kerk is. Hij is het hoofd van

de Kerk, niet president David O.

McKay. Alles wat de Kerk doet,

zegt en leert wordt namens de

Verlosser gedaan. De mens zoekt

naar de wezenlijke achtergrond

der dingen, dus naar zijn levens-

doel. Dit is in elke kerk zo. Het is

het zoeken naar een troostrijke ge-

dachte, een geestelijke steun die

het moreel versterkt. Laten wij ons

afvragen wat de Vader en de

Zoon voor ons hebben gedaan en

ten koste van wat. Abraham werd
rechtstreeks door de Heer geboden
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den en te leren onzelfzuchtig te

zijn en alleen liefde te geven om
op deze wijze het eeuwige leven en

Elder Cameron, consul-generaal voor de

U.S.A., geeft een toespraak in het Ne-
derlands.

een offer te brengen, nl. zijn zoon.

Als profeet van God met een

groot geloof wist Abraham, dat

het hier om een werkelijke op-

dracht ging. Veel smart en pijn

zijn de kenmerken van een groot

offer. God toetste Abraham op

zijn geloof. Toen Abraham op het

punt stond zijn smartelijk offer te

brengen, gebood de Heer hem, dat

offer niet te brengen. Onze He-
melse Vader offerde echter wel

Zijn eniggeboren Zoon voor ons;

hier werd het hoogste offer wel

geheel gebracht en het scheppings-

doel tot uitdrukking gebracht: ons

het eeuwige leven te geven. Van
ons worden hele kleine offers ge-

vraagd. Laten wij tonen het grote

offer van de Vader en de Zoon
begrepen te hebben door de Zoon
te volgen, zoals Hij ons geboden

heeft, te luisteren naar Zijn woor-

zaligheid te beërven.

Hierna sprak br. Fyans. Hij her-

innerde aan de woorden van onze

profeet "ieder lid een zendeling",

hetgeen wil zeggen, dat wij het

Evangelie met iedereen zullen de-

len. Als het Boek van Mormon
niet waar is, is de Kerk ook een

mislukking. Hij vertelde hoe hij

jaren geleden in de States als een

bekend dominee door het Boek

van Mormon werd overtuigd van

de waarheid van deze Kerk.

Zr. Allen had als volgende spreek-

ster een verrassing in petto door

met een Hollands toespraakje te

beginnen en te eindigen. Het ge-

heim van het geluk is niet gelegen

in rijkdom aan aardse goederen,

maar wordt door onze Hemelse

Vader gegeven in Zijn Evangelie.

Er zijn 2 grote geboden: Hebt uw
Vader in de hemel lief met geheel

uw hart en verstand en uw naaste

gelijk u zelve. Wij zijn letterlijk

kinderen van God. Ons zelf lief

te hebben is nodig voor ons zelf-

respect (een misdadiger heeft geen

zelfrespect en kan zichzelf niet

liefhebben) en om zelfbeheersing

te kweken en verantwoordelijk-

heid ten opzichte van onze naaste.

Door zelf te proberen beter te

worden, heeft men al een stap ge-

zet op de weg tot verbetering van

de wereld. De OOV is nodig voor

de ontwikkeling van de zojuist ge-

noemde eigenschappen en voor de

ontwikkeling van talenten en om
zelf iets te scheppen. Vooral in
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deze tijden van verleidingen is een

organisatie als de OOV voor onze

jonge mensen onmisbaar.

Daarna verzocht de ringpresident

aan mr. Cameron, die in de zaal

zat, op het podium te komen en

enkele woorden te spreken. Deze

zei, dat elke gelegenheid moest

worden aangegrepen om het Evan-

gbelie uit te dragen en er over te

spreken en gaf hiervan enige aar-

dige voorbeelden uit de praktijk.

Als laatste op deze ochtendzitting

sprak pres. Burton. De Kerk is

klein maar machtig, omdat het

Woord Gods hier weerklinkt. Wij

dienen te leren elkander lief te

hebben. Iedereen is door Gods
hulp in staat om getuigenis te ge-

ven van Jezus Christus. Zelfs al

spreekt men moeilijk, God zal u

helpen en de gelegenheid geven.

Ook Mozes en Henoch waren des-

tijds "zwaar van tong". Toch wer-

den zij geroepen door God om
grote profeten te worden. Een ge-

zin, een familie kan niet gelukkig

zijn, indien niet alle leden ervan

delen in het geluk, dat het Evan-

gelie schenkt.

In de tweede en laatste zitting

kwam als eerste spreker pres Ver-

beek aan de beurt. Onze Kerk

moet een zendingskerk zijn anders

is ze dood. Zij moet steeds beke-

ring prediken. In ons dagelijks le-

ven kunnen wij door ons gedrag,

voorbeeld en woord zendingswerk

verrichten.

Vervolgens sprak br. Mitchener

ook over ieders verantwoordelijk-

heid het Evangelie met anderen te

delen.

De essentie van de toespraak van
pres. Schulders was eveneens het

Boek van Mormon, waarvan de

inhoud een grote getuigenis is van

de Godheid.

Hierna kwam de Nederlandse

Zendingspresident aan het woord,

die de leden van de Kerk vroeg

het werk van de zendelingen door

gebed en anderszins te steunen,

een goed voorbeeld te zijn door

rechtvaardig te leven en het Evan-

gelie te helpen uitleggen aan vrien-

den en kennissen.

Tenslotte sprak pres. Burton over

die ene weg die tot de Hemel leidt.

Die weg is Jezus Christus. Wij zijn

erfgenamen Gods en nemen Chris-

tus' naam op ons en getuigen van

Hem; wij zijn Zijn zonen en doch-

teren — Zijn nageslacht geworden

(Rom. 8 : 14-18).

Hiermede was ook aan deze ring-

conferentie een einde gekomen.

Voor een ieder, die het voorrecht

had er bij te zijn, was het een ver-

kwikking voor de eeest geweest.
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President Jongkees vertaalt de toespraak

van elder Theodore M. Burton, assistent

van de Raad der Twaalven.

Broeder De Bruyn vertaalt de toespraak

van elder Charles Metchener, secretaris

J.M.-O.O.V.

President Schulders vertaalt voor elder

Thomas Fyans, vertegenwoordiger van
het Priesterschapszendingscomité en lei-

der van het vertaalprogramma.

Zuster Siegried v. d. Put vertaalt voor
zuster Rhea B. Allen, hoofd van het

Muziekcomité.
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HET JEUGDWERK
door Eileen R. Dunyon

Heb begrip voor uw kinderen

Gedragsproblemen in het jeugd-

werk ontstaan soms doordat de

lerares of jeugdwerkleidster, die

de klas opent, de leuze voorzegt,

de muziek leidt of een klas onder-

wijst, geen begrip toont voor de

groei van kinderen en van hun be-

hoeften op een bepaalde leeftijd.

Kinderen zijn geen volwassenen in

miniatuur, zij groeien, veranderen,

zijn ongedurig, rusteloos en zitten

vol vragen. Het zijn kostbare zie-

len, die begrip nodig hebben.

Als wij de kenmerken van een be-

paalde leeftijd weten, kunnen wij

nagaan waarom een kind zich ge-

draagt zoals het doet en het les-

materiaal daaraan aanpassen.

Laat tijdens een voorbereidings-

vergadering voor het jeugdwerk

een van de leidsters de kenmerken
van een kind van bepaalde leeftijd

uit dit artikel voorlezen. Laat een

andere leidster de behandeling

daarvan in het jeugdwerk voor-

lezen. Betrek anderen bij de dis-

cussies en laat hen van hun eigen

ervaringen vertellen. Dit is een

goed hulpmiddel voor een ieder

om haar eigen werk zo nodig te

verbeteren en te zien waar ver-

anderingen moeten komen om een

Jeugdwerk te krijgen, waar meer

eerbied heerst, omdat de kinderen

meer belangstelling hebben en

meer leren.

Hier volgen de leeftijdskenmerken

en hoe te handelen.

Kinderen van 4 en 5 jaar

/. Deze kinderen zijn bijzonder

actief.

Zorg voor veel spelletjes - rust-

oefeningen.

2. Zij spelen graag dat zij iemand

anders zijn.

Laat de kinderen spelen dat zij

dieren of mensen zijn. Laat ze het

maar opvoeren.

3. Zij bluffen en pochen graag.

Geef ze de gelegenheid over zich-

zelf te praten. Wat zag je op weg

naar het jeugdwerk? Wat had je

voor ontbijt? enz.

4. Zij doen graag iets voor zich-

zelf.

Zorg dat de kinderen iets te doen

hebben: kleuren, tekenen, toneel-

spelen, zingen, marcheren, enz.

Doe nooit iets zelf dat een kind

kan doen.

5. Zij luisteren graag naar verha-

len over werkelijk bestaande men-

sen.

Vertel deze verhalen goed en be-

reid u dus goed voor. Gebruik de

"Children's Friend" voor aanvul-

lend materiaal zo nodig. Vertel

liever enige korte verhalen dan

één lang verhaal.
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Kinderen van 6, 7 en 8 jaar

1. Zij zijn spoedig afgeleid.

Ga zo te werk dat de kinderen al-

leen maar behoeven te luisteren en

niet te lang. Stel daarna vragen en

geef ze gelegenheid zich wat te

bewegen, doe iets anders.

2. Zij gebruiken graag hun han-

den.

Zorg op elke jeugdwerkdag dat zij

kunnen schrijven, kleuren of iets

bouwen. Het moet iets zijn dat bij

de les aansluit.

3. Zij willen graag de eerste zijn.

Geef opdrachten om beurten. Kies

elke keer andere kinderen om de

eerste te zijn. Dikwijls kunnen er

wel drie of vier "eersten" zijn en

dat vinden ze ook best.

4. Zij zijn bang het niet goed te

doen.

Prijs de kinderen vaak. Zeg hoe

goed zij hun werk hebben gedaan.

Laat hen uw genegenheid voelen.

5. Deze kinderen zijn verzame-

laars.

Zorg kleine voorwerpen in voor-

raad te hebben die zij op de jeugd-

werkdag krijgen en kunnen bewa-

ren. Een gouden ster op een stukje

papier, omdat zij lief zijn geweest

- een kaart voor elk kind, waarop

het iets kan schrijven - plaatjes of

teksten, dat zijn allemaal dingen

om te verzamelen. Een jeugdwerk-

rapport en een doopcertificaat

voor elk kind van 8 jaar zijn be-

gerenswaardige dingen.

6. Zij pikken één kind er uit en

zorgen dat ze allemaal weten dat

ze niet van hem houden.

Lees verhalen uit het Nieuwe Tes-

tament voor die over de liefde

gaan. Let op het uitgestoten kind

en breng het in de groep terug.

Toon geen voorkeur voor enig

kind; allen moeten evenveel liefde

en begrip ontvangen.

Kinderen van 9, 1 O en 1 1 jaar

1. Deze kinderen kunnen reeds

enige verantwoordelijkheid dra-

gen.

Zij moeten de leiding in de klas

kunnen nemen, iemand voor het

openingsgebed roepen, de presen-

tielijst invullen, met elkander be-

sprekingen voeren en besluiten ne-

men over te volgen regels in de

klas. Hun kan huiswerk worden
opgegeven, dat zij de volgende

week naar het jeugdwerk mee
terugbrengen.

2. Zij kunnen veel langer aan-

dachtig zijn.

De kinderen kunnen nu 20 tot 30

minuten luisteren zonder afgeleid

te worden. De lerares moet echter

vragen stellen en de kinderen met

haar mee laten denken, terwijl zij

de les brengt. Een overzicht, een

controle of een spel na de les is

altijd goed.

3. Zij werken graag aan een pro-

ject dat lang duurt.

Laat de kinderen aan een plak-
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boek of een album beginnen, waar
zij elke week een bladzij aan toe

kunnen voegen. Jongens zullen

graag willen bouwen of enig hand-

werk doen en meisjes borduren,

haken of breien, welk werk zij

dan iedere jeugdwerkdag mee-

brengen en er verder aan door-

gaan.

4. Deze kinderen zijn verlegen.

Prijs ze onder vier ogen. Zorg

dat u ze niet in verwarring brengt

in tegenwoordigheid van de an-

dere kinderen.

5. Zij belpen graag mee aan het

uitdenken van plannen, in plaats

van te horen wat zij moeten doen.

Neem er de tijd voor om in het

jeugdwerk met de jongens en meis-

jes plannen te maken en hun

ideeën te horen omtrent partijtjes,

problemen, die zich in de klas

voordoen, hoe vaak nieuwe klas-

ambtenaren gekozen moeten wor-

den, enz. Help de jongens en meis-

jes te denken dat het "hun" klas is

en niet "uw" klas.

6. Zij zijn hang dat zij er niet net-

jes genoeg uitzien.

Maak ze een compliment over hun
uiterlijk. Help hen inzicht te krij-

gen in schoonheid; spreek met hen

over handen wassen, schoenen

poetsen en haar kammen. Wees
behalve hun lerares ook hun

vriendin.

7

.

Zij verliezen hun belangstelling

in de lessen, omdat die voor hen

geen werkelijke betekenis hebben.

Leg bij het geven van de les er de

nadruk op hoe belangrijk die voor

de kinderen van uw klas is. Help

hen begrijpen waarom; vertel hun

dat. Laat aan de hand van iets uit

hun eigen leven zien waarom die

les in deze tijd zo belangrijk is.

De gedragsproblemen zullen ver-

dwijnen en zij zullen harder wer-

ken dan ooit tevoren.

ZONNEHOEK

LOT DOOR
ABRAHAM GERED
GENESIS 14

In de dagen van Abraham werd

elke stad door zijn eigen koning

geregeerd. Sommige van deze ko-

ningen vochten tegen elkander, en werd, trok de vijand de stad bin-

wanneer één van hen overwonnen nen, beroofde de bevolking van
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haar eigendommen en voerde som- bestegen snelle paarden en aan het

migen van hen als slaven weg. hoofd van de groep zette Abra-

Er waren twee steden op een vlak- ham de achtervolging in.

te dicht bij de plaats waar Abra- Toen zijn kleine legertje de rovers

ham woonde. Deze waren Sodom had ingehaald, was het donker, en

en Gomorra. Op zekere dag wer- daarom verdeelde hij zijn krachten

den zij door hun vijanden aange- in tweeën en viel de vijand van

vallen. Toen de koning van So- twee kanten tegelijk aan. Deze

dom aan het hoofd van zijn sol- vluchtte in verwarring en liet de

daten uittrok om de stad van haar gevangenen en de buit achter,

belagers te bevrijden, werd hij in Abraham's mannen gingen hen na

de strijd verslagen en hij en zijn tot aan de stad Hobah, dicht bij

mannen vluchtten om hun leven Damascus. Het was een grote

te redden. Zodoende bleef Sodom overwinning.

onbeschermd. De vijand kwam. Abraham en zijn mannen keerden

beroofde het volk van hun bezit- terug om de eigendommen te ver-

tingen en nam vele mannen en zamelen, welke de vijand gestolen

vrouwen als gevangenen mee. On- had en de mensen te zoeken, die

der hen bevond zich Lot, de zoon gevangen genomen waren te So-

van Abraham's broer. dom. Onder hen bevond zich Lot.

Eén van Lot's vrienden, die uit de Het was een gelukkige hereniging,

geplunderde stad ontvluchtte, ging toen Abraham Lot weerzag. Abra-

naar de plaats waar Abraham ham dankte God, dat Hij hem

woonde en vertelde hem wat er geholpen had Lot te bevrijden,

was gebeurd. Abraham was erg Abraham's mannen en allen, die

bedroefd, toen hij het nieuws zij hadden gered vingen nu de te-

hoorde, want hij hield erg veel van rugtocht naar de stad Sodom aan.

Lot en hij was bang, dat de vij- Toen zij naderbij kwamen, trok de

and hem iets zou aandoen. Abra- koning en het hele volk uit om
ham was een man van de daad. hen tegemoet te gaan. De koning

Hij was rijk en had vele dienst- was zo verheugd, dat hij Abraham
knechten. Vlug riep hij zijn man- vertelde, dat hij als beloning alle

nen tezamen en bewapende hen eigendommen, die hij op de vijand

allen. Er waren er totaal 318. Zij had heroverd, mocht behouden.
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qeBeuRtenissen in 6e zenöinq

en öe hoLUnöse Ring

GEDOOPT IN DE ZENDING

BRUSSEL
Baukens-Schever, Aneliese; 10 december 1965

EINDHOVEN
van Buren, Marion; 18 december 1965

Geerings, Adrianus Leonardus; 18 december 1965

Geerings-Soentjens, Elizabeth; 18 december 1965

Geerings, Johannes; 18 december 1965

Geerings. Joseph Bernardus Marie; 18 december 1965

van Herwaarde, Artina Josephina; 18 december 1965

Stoffels, Patricia Margarita; 18 december 1965

Stoffels, Grace Josephine; 18 december 1965

van de Vlis, Robert Jan; 18 december 1965

HAARLEM
Vosshard-Kammeijer, Johanna Maria Jacoba; 24 november 1965

HOORN
de Jong, Pietje; 24 november 1965

MAASTRICHT
Groenveld, Louis; 24 december 1965

Groenveld-Kopper, Petronella Catharina; 24 december 1965

NIJMEGEN
de Goey, Wilhelmus Martinus Johannes; 10 december 1965

GEDOOPT IN DE RING

AMSTERDAM
Butteling-Bruimer, Lucrêce Jeannette Stella; 17 december 1965

Cornelisse, Hendrikus Marinus; 17 december 1965

DORDRECHT
Ottens, Neeltje Carolina; 18 december 1965

ROTTERDAM
Jongste, Margaretha Jannetje; 24 november 1965

van der Spek-Spitter, Jannetje; 24 november 1965

VERHOGING EN ORDENING IN HET PRIESTERSCHAP

ALMELO
Meijer, Jan; 26 december 1965 tot leraar

ARNHEM
Schuier, Johannes Hendrikus; 21 november 1965 tot priester

BRUSSEL
Cherrette, Josef Guillaume; 5 december 1965 tot priester

Paviot, George René Rachel; 5 december 1965 tot priester
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GENT
Servaes, Ruddy Justin Rogcr; 7 december 1965 tot ouderling

HAARLEM
Lamers. Cornelis; 9 mei 1965 tot diaken

Lamers, Albert Jan; 9 mei 1965 tot diaken

ZEIST
Oostra, Willem Franciscus; 31 oktober 1965 tot diaken

INGEZEGEND

HAARLEM
de Loor, Olga Johanna; 7 november 1965

GENT
van den Bossche, Mare Emiel Christiaen; 1 augustus 1965

de Groote, Ann Francine Jeanne; 7 november 1965

de Groote, Peter Frank Max; 7 november 1965

OVERLEDEN

GOUDA
Broekhuisen-Puit, Adriana; 29 november 1965

GEHUWD

ENSCHEDE
van Leyen, Ilonka Jeannette en Hubert Jan; 26 november 1965

OVERGEPLAATST
Shields, Byron; van Zendingshuis naar Brussel

Roos, Gerard; van Zendingshuis naar Zuid Zone
Romig, Gary; van Zuid Zone naar Brussel

Adams, Golden; van Groningen naar Hoofdkantoor
Vuyk, William; van Amsterdam-Oost naar Central Zone
Harker, Lynn; van Alkmaar naar Noord Zone
Coppin, Patrick; van Rotterdam-Noord naar Enschede

Bell, Douglas; van Brussel naar Rotterdam-Noord
Galloway, Richard; van Den Haag naar Rotterdam-Noord
Knudsen, Blair; van Hoorn naar Rotterdam-Noord
Boekweg, David; van Zeist naar Dordrecht

Autenrieb, Frederick; van Rotterdam-Noord naar Utrecht

Mauerman, Keith; van Amsterdam-West naar Zeist

Schow, Brent; van Hoofdkantoor naar Hilversum

van der Beek, Ronald; van Hoofdkantoor naar Hilversum

Cardall, Duane; van Dordrecht naar Amsterdam-Oost
Bingham, Raymond; van Den Haag naar Amsterdam-Oost
Howard, Jerry; van Utrecht naar Groningen

Nievaard, Robert; van Hoorn naar Alkmaar
Hacking, Thomas; van Hoofdkantoor naar Den Haag
Teerlink, Adrian; van Rotterdam-Noord naar Hoofdkantoor
Schetselaar, Frank; van Amsterdam-West naar Gouda
van der Hoof, George; van Beverwijk naar Zwolle

Boekweg, David; van Dordrecht naar Beverwijk

30



"De Ster"

de Vries, Ilene; van Groningen naar Zendingshuis
Mills, Kolene; van Hoofdkantoor naar Groningen
Nievaard, Robert; van Alkmaar naar Schiedam
Ouderkrik, Terry; van Zwolle naar Amsterdam
van Tienderen, Cornelis; van Den Helder naar Rotterdam-Noord
Marquardson, Hal; van Almelo naar Dordrecht
Mangelson, Maynord; van Gouda naar Almelo
Schow, Brent; van Hilversum naar Alkmaar
van der Beek, Frits; van Schiedam naar Hilversum
Krommenhoek, John; van Nijmegen naar Den Helder
Flink, Hans; van Amsterdam-Oost naar Nijmegen
Meyer, Earl; van Zendingsschool naar Amsterdam-West
Oliekan, Ronald; van Zendingsschool naar Rotterdam-Zuid
Servaes, Ruddy; van Rotterdam-Zuid naar Italiaanse Zending

AANGEKOMEN
Meyer, Earl J.; Salt Lake City, Utah
Oliekan, Ronald. Y.; Bountiful, Utah

m
E. J. Meyer R. Y Oliekan

VERTROKKEN
Paul Victor Roylance; aangekomen 11 juni 1963, vertrokken 5 december 1965.

Werkzaam geweest: Rotterdam-Zuid, Haarlem, Hengelo, Deventer,

Brussel

Raymond M. Sharbaugh; aangekomen 11 juni 1963, vertrekken 13 december 1965.

Werkzaam geweest: Almelo, Deventer, Zendingskantoor, Den Haag,

Geleen, Utrecht, Arnhem, Central Zone, Speciale Taak

John Monroe Anderson; aangekomen 2 juli 1963, vertrokken 28 december 1965.

Werkzaam geweest: Utrecht, Zeist, Brussel, Amsterdam, Geleen, Eind-

hoven, Den Haag, Speciale Taak

Orrin Bennett Beckstrand; aangekomen 2 juli 1963, vertrokken 28 december 1965.

Werkzaam geweest: Amsterdam-West, IJmuiden, Beverwijk, Den Haag,

Nijmegen, Zendingskantoor, Haarlem, Amsterdam, Speciale Taak

Golden Virgil Adams Jr.; aangekomen 2 juli 1963, vertrokken 28 december 1965.

Werkzaam geweest: Amsterdam-West, Apeldoorn, Gouda, Hengelo,

Leeuwarden, Harlingen, Zendingskantoor, Deventer, Groningen,

Zendingskantoor.

Stephen Paul Hennefer; aangekomen 2 juli 1963, vertrokken 30 december 1965.

Werkzaam geweest: Zeist, Den Haag, Antwerpen, Zwolle, Utrecht,

Beverwijk, Utrecht, Rotterdam-Noord, Speciale Taak

George J. W. van Komen; aangekomen 2 juli 1963, vertrokken 28 december 1965.

Werkzaam geweest: Hilversum, Groningen, Noord-Oost Zone,

Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Noord Zone, Speciale Taak
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Adrianus J. van Dam; aangekomen 11 februari 1964, vertrokken 17 december 1965.

Werkzaam geweest: Zwolle, Eindhoven, Gouda, Zendingskantoor,
Hilversum

Byron S. M. Shields; aangekomen 23 februari 1965, vertrokken 16 december 1965.

Werkzaam geweest: Almelo, Rotterdam-Zuid, Brussel, Zendings-
kantoor

Ruddy R. J. Servaes; aangekomen 12 oktober 1965, vertrokken 5 december 1965.

Werkzaam geweest: Rotterdam-Zuid, vertrokken naar de Italiaanse

Zending

P. V. Roylance
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R. M. Sharbaugh J. M. Anderson

O. B. Beckstrand G. V. Adams Jr.
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S. P. Hennefer G. J. W. van Komen

B. S. M. Shields R. R. J. Servaes
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